Kommunikationsplan
Implementering af strategi for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Hvem
Hvad
Hvilken interessent er målgruppe Hvad er budskabet?
for kommunikationen?

Dato

Ansvar
Hvem i
projektgruppen har
ansvar for, at det
sker?

Succeskriterier
Hvad kræver det for at
kommunikationsplanen har
virket? Opnåede vi den
ønskede effekt?

Hvor
Medier og kanaler,
f.eks. intranet, sociale
medier, presse, web,
kickoff, nyhedsbrev,
opslagstavler, møder
mv.
Generel orientering:
Nyt Fra, KLIK samt På
Tværs.
Sidsel og Merete
deltager på
morgenmøder i
familiegrupperne og
Specialgruppen mhp.
orientering.
Der udarbejdes
instrukser ud fra
actioncards.

Hvilken effekt
Hvad vil I opnå, at
interessenten gør som følge
af kommunikationen?
Forståelse, accept,
bidrager, informeret?
Strategi og action card skal
være kendt af rådgivere
og anvendes ved
bekymring. I tillæg til action
cards udarbejdes instruks.
Informeret om
bekymringstegn.

FG-lederne er
ansvarlige for
implementering.
Sidsel og Merete
deltager i
morgenmøder og
klæder FG-lederne
på.

Interessent 2
Medarbejdere i Center for Dagog Døgntilbud (særligt
Ungerådgivningen)

Generel orientering:
Nyt Fra og KLIK.

Interessent 3
Rådgivere i Job- og
Ydelsesafdelingen

Generel orientering:
Nyt Fra og KLIK.

Strategi og action card skal
være kendt af rådgivere
og anvendes ved
bekymring.
Informeret om
bekymringstegn.
Strategi og action card skal
være kendt af rådgivere
og anvendes ved
bekymring. I tillæg til action
cards udarbejdes instruks.

Mariann er
ansvarlig for
implementering.
Sidsel afklarer
formidlingsplatform
med Mariann.
Betina er ansvarlig
for Integration –
hvad med resten af
JYA, eks.
Uddannelseshuset?

Interessent 1
Rådgivere i familiegrupperne
og Specialgruppen

Hvornår
Specificer ift.
faser, milepæle
og dato

Udfyldt af

Interessent 4
Lærere/pædagoger i
Skoleforvaltningen + PPR + UU
+ UngAalborg
Interessent 5
Ungdomsuddannelserne

Interessent 6
Medarbejdere i
fritidscentrene/Sundhedsplejen

Interessent 7
De unge

Interessent 8
Dagtilbud

Interessent 9
Boligsociale medarbejdere

Informeret om
bekymringstegn.
Generel orientering:
Strategi og action card skal
KLIK, opdatering af
være kendt af
SSP-subsite + SSPlærere/pædagoger og
materiale
anvendes ved bekymring.
Informeret om
bekymringstegn.
Ungestrategiens
Informeret om
ledergruppe, netværk
bekymringstegn og
med
handlevej – hvem skal
ungdomsuddannelserne. kontaktes ved bekymring?
Postkort til omdeling.
Generel orientering:
Strategi og action card skal
Nyt Fra, KLIK
være kendt af
Møde i ledergruppen
medarbejdere i FC og
anvendes ved bekymring.
Informeret om
bekymringstegn.
Infokort med
kontaktoplysninger og
handleanvisning.
Evt. Facebook
Ung-til-ung bruges som
ressource
Henvis evt. til app’en
Mærk (evt. QR-kode)
Generel orientering:
Nyt Fra og KLIK.

Unge ved, hvor de kan
søge hjælp, hvis de oplever
æresrelaterede
konflikter/negativ social
kontrol.
Unge ved, hvilke tegn de
skal være opmærksomme
på hos deres kammerater.
Strategi og action card skal
være kendt af
medarbejdere i dagtilbud
og anvendes ved
bekymring (ift. forældre).
Informeret om
bekymringstegn.

Boligsocial forum.

Strategi og action card skal
være kendt af boligsociale
medarbejdere og anvendes
ved bekymring. Informeret

Brian

SSP-sekretariatet er
ansvarlig for at opdatere
subsite samt materiale.

Nuuradiin og
Denise

FC-ledere er
ansvarlige for
implementering.
Deniseklæder FClederne på på
ledermøde –
sundhedsambassad
ører.
Denise, Brian
(UngAalborg)

Denise klæder
lederne på ifm.
møde i
Dagtilbudsgruppen
.
Peter, Helle og
Lars er ansvarlige
for implementering.
CFTF er ansvarlig
for, at de
boligsocialemedar
bejdere klædes
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Interessent 10
Civilsamfund
 De kirkelige
organisationer
 Fritids- og sociale
foreninger
 Virksomheder (JYA)
 Borger- og
borgergrupper (SUN)
 Boligorganisationer

Infokort med
kontaktoplysninger og
handleanvisning +
generel orientering
(materiale til tilsendes).

Interessent 11
Integrationsrådet
Interessent 12
Center for Sociale Indsatser
Interessent 13
Tandplejen

om bekymringstegn.
Civilsamfundet ved, hvor de
kan søge hjælp, hvis de
oplever, at en borger er
udsat for æresrelaterede
konflikt/ negativ social
kontrol. Civilsamfundet ved
hvilke bekymringstegn de
skal være opmærksomme
på.

på.
CFTF

Denise og Betina er
ansvarlige
Ledermøde

Action cards kan findes på KLIK og SSP-subsite https://ssptrivsel.aalborg.dk/
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